
Reacties gemeenten op Rekening 2020 

 Resultaatbestemming: 
Toevoegen aan algemene reserve C&R    €    710.000,-- 
Uitkeren aan gemeenten                             € 1.370.000,-- 
Toevoegen bestemde reserve  
uitgestelde werkzaamheden corona          €    699.000,-- 
Toevoegen bestemde reserve duiktaak     €   130.000,--   
 
Toevoegen bestemde reserve  
aanvaardbare kosten RAV                           €   813.000,-- 

 

 Berg en Dal 
 

Akkoord  

Beuningen Akkoord  

Buren   

Culemborg Akkoord  

Druten Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten. Reden: Extra bedrag van € 129,000,-- dient meegenomen 
te worden in de reguliere begroting, waarbij afgewogen moet worden 
of dit passend is in relatie tot andere wensen en belangen. 
 
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 
Hiervoor geldt dat dit geen werkzaamheden zijn die door corona niet 
zijn uitgevoerd en in de begroting afgewogen dient te worden.  

 

 

Heumen Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten.  
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 

 

Maasdriel Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten.  
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 
 
Gemeente is geen voorstander van algemene reservevorming door 
een gemeenschappelijke regeling boven maximaal 3 % om te voldoen 
aan de weerstandscapaciteit. Het is aan de gemeente zelf hoe zij dit 
wil verwerken in de begroting. 

 



.  

Neder-Betuwe 
(raad) 

Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten.  
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 

 

Nijmegen 
(raad) 
 

Akkoord  

Tiel 
(raad) 

Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten. Reden: Extra bedrag van € 129,000,-- dient meegenomen 
te worden in de reguliere begroting, waarbij afgewogen moet worden 
of dit passend is in relatie tot andere wensen en belangen. 
 
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 
Hiervoor geldt ook dat het gaat om extra capaciteit. Dit dient in de 
begroting afgewogen dient te worden, niet via de rekening.   
 

 

West Betuwe 
 

Geeft geen zienswijze  

West Maas en Waal Akkoord  

Wijchen Akkoord, met uitzondering van: 
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten. Reden: Extra bedrag van € 129,000,-- dient meegenomen 
te worden in de reguliere begroting, waarbij afgewogen moet worden 
of dit passend in relatie tot andere wensen en belangen. 
 
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 
Hiervoor geldt dat dit geen werkzaamheden zijn die door corona niet 
zijn uitgevoerd en in de begroting afgewogen dient te worden.  
 

 

Zaltbommel Akkoord, met uitzondering van  
DIV: geen € 329,00 maar € 200.000,--,  rest (€ 129.000,--) uitkeren aan 
gemeenten 
HRM: niet akkoord met € 100.000,--, uitkeren aan gemeenten 
 

 

 


